
Brauciens uz Vāciju „Comenius” projekta ietvaros 

Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam „Comenius” projektam, kurā piedalās vairākas skolas 

no dažādām Eiropas valstīm, šī gada pirmajos februāra datumos mēs, Ādažu vidusskolas 12.b klases 

skolēni Luīze Frančeska Dakša, Jānis Rožukalns, Mārtiņš Pureniņš un skolotāja Aija Krūze, viesu 

statusā devāmies piecu dienu ilgā ceļojumā uz Aurihu, mazo pilsētu Lejassaksijas rietumos, ar mērķi 

uzzināt par iespējām studēt Vācijā, iepazīstināt citu valstu skolēnus ar izglītības sistēmu un kvalitāti 

Latvijā, kā arī uzlabot savas prasmes komunicēt vācu valodā. 

Mūsu ceļš sākās saulainā 5. februāra rītā Rīgas lidostā. Bagāžas nodošana, pasu un biļešu pārbaude, 

kafija īsi pirms lidojuma un jau pacēlāmies gaisā. Pirmais galamērķis – Brēmene, līdz kuram 

nonācām gan pāris stundas vēlāk, kā ieplānots, jo neparedzētu apstākļu dēļ īsi pēc izlidošanas 

atgriezāmies uz Latvijas zemes – kādam lidmašīnas pasažierim bija slikta pašsajūta. Neskatoties uz 

to, turpmāk nepiedzīvojām vairs nekādus sarežģījumus. Pēc īsas ekskursijas pa Brēmenes pilsētas 

centru, kur apskatījām Rātsnamu, „Šņores” mājas un, protams, slaveno Brēmenes muzikantu statuju, 

ar vilcienu devāmies uz pilsētu Lēru un tālāk uz Aurihu. 

                 

6.februāris, otrā diena vācu zemē, ģimenes iepazītas 

un pirmais agrais rīts Aurihā jau aiz muguras, 

pulksten 8:00 bijām skolā. Dienas plānā - iepazīt 

darbu stundās, izjust atmosfēru, pašiem atrodoties 

skolas solā. Kā viesi apmeklējām aptuveni 3 stundu 

pārus, tikai katram no mums tie bija atšķirīgi - 

politika, reliģija, vācu valoda, matemātika u.c. Visi kā 

viens nonācām pie atziņas, ka Vācijas skolās darba 

organizēšana krasi atšķiras no mūsējās. Lielākā daļa stundas uzdevumu tika risināti mutiskā veidā, 

ļaujot izteikt viedokli tiem, kas to vēlējās, un to vēlējās daudzi. Visi skolēni klasē ļoti kārtīgi un 

klusi ar paceltām rokām gaidīja, kad viņiem tiks dots vārds. Pēc stundu vērošanas kopā ar 

jauniegūtajiem vācu draugiem devāmies uz vietējo skolēnu iecienīto itāļu virtuves restorānu, 

kavējām laiku boulingā un mazliet apskatījām pašu Aurihu. Vakarpusē atgriezāmies skolā, bet 

šoreiz, lai sagatavotos šī internacionālā skolas projekta oficiālajai atklāšanai, kā arī pirms tam 

sagaidīt Nīderlandes un Francijas vidusskolēnus.  Palīdzējām ar dažādiem sagatavošanās darbiem un 

visi tika atalgoti ar vakariņām - ar siltu zupu un uzkodu plašo klāstu. 



Trešā diena sākās ar oficiālo „Comenius” projekta atklāšanu IGS-Aurich West. Pēc tam, kad visi 

tika iepazīstināti ar ārzemju viesiem, notika tiešsaistes video saruna ar bijušo skolas absolventu, kurš 

pusgadu dzīvo Ugandā un stāstīja par tur piedzīvoto. Uz tikšanos bija uzaicināti skolas absolventi, 

kuri stāstīja par iespēju vienu gadu 

strādāt brīvprātīgo darbu, piemēram, 

muzejā; cita studente stāstīja par savu 

internacionālo pieredzi, piedaloties 

Erasmus programmās. Tad pienāca 

Ādažu vidusskolas kārta rādīt 

prezentāciju par mūsu skolu, Latvijas 

izglītības sistēmu un ārzemju studentu 

iespējām studēt Latvijā. Domājam, ka 

to izdarījām veiksmīgi un pārliecinoši. 

Pēc atklāšanas visi viesi piedalījās 

divās parastās mācību stundās, ļaujot 

salīdzināt tās ar savas skolas ikdienu. 

Vēlāk tika izveidotas vairākas darba 

grupas, kuru ietvaros notika diskusijas par dažādiem ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem, kā 

arī jautājumu gatavošana nākamās dienas sarunai ar Eiropas Parlamenta deputātu Matthias Groote.  

  

Pēcpusdienā visi Comenius projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Emdenas augstskolu, kur tika 

sniegta prezentācija par augstskolā pieejamajām studiju programmām, kā arī eksperimentu 

demonstrācija un pastaiga pa dažādām augstskolas 

laboratorijām. Uzzinājām, ka šajā augstskolā jūras 

zinības studē arī jaunieši no Latvijas. 

Pēc atgriešanās Aurihā, kopīgās vakariņās tika 

pasniegts tradicionāls Lejassaksijas ēdiens - 

Grünkohlessen - īpaši pagatavoti sautēti kāposti, kas 

tiek pasniegti kopā ar vārītiem kartupeļiem un dažādu 

veidu gaļu. 



Piektdiena – mūsu pēdējā diena Vācijā. Jau astoņos esam skolā, kur pēc satikšanās ar pārējiem 

skolēniem un skolotājiem, dodamies uz lielu konferenču zāli, lai sagaidītu Eiropas Parlamenta 

deputātu un uzdotu viņam mūsu 

sagatavotos jautājumus. Matiass Groote uz 

tiem atbildēja interesanti, izsmeļoši un tajā 

pašā laikā ļoti konkrēti. Arī atbilde uz mūsu 

jautājumu par Eiropas Savienības 

paplašināšanu mūs iepriecināja, jo politiķis 

nerunāja aplinkus un banāli ideoloģiski, bet 

novērtēja situāciju reālistiski un sniedza 

godīgu atbildi. Pēc tikšanās ar deputātu 

devāmies uz Oldenburgu – pilsētu, kas 

atrodas aptuveni pusotras stundas ilga 

brauciena attālumā no Aurihas. Pirmā 

pietura bija Oldenburgas universitātē, kurā 

mūs iepazīstināja ar studiju iespējām gan 

vācu, gan ārvalstu skolēniem (arī šeit studē studenti no Latvijas). Pastāstīja pat nepieciešamajiem 

dokumentiem, vācu valodas zināšanu kvalifikācijas eksāmena norisi un studiju maksu. Pēc 

prezentācijas mums bija iespēja iepazīt arī citu studentus no Spānijas, Ēģiptes, Rumānijas un 

Nīderlandes un noklausīties viņu veiksmes stāstus Oldenburgas universitātē. Pēc nelielas tūres pa 

universitātes ēkām, kas vienmērīgi izvietotas pa pilsētu vairāku kvartālu platībā, un gardām 

pusdienām universitātes ēdnīcā, devāmies uz Oldenburgas vecpilsētu, lai izbaudītu šauro, tik ļoti  

  

Vecrīgai līdzīgo ieliņu šarmu un papētītu veikalu skatlogus „neformālā” gaisotnē. Mēs, latvieši, pie 

kafijas krūzes iepazinām Aurihas vidusskolēnus tuvāk, apspriezdami dažādas interesantas tēmas 

politikā, vēsturē un kultūrā. Pēc pāris stundu ilga brīvā laika, tikāmies autobusu stāvvietā ar 

pārējiem skolēniem un skolotājiem, lai dotos atpakaļ uz Aurihu pie savām viesģimenēm, lai saliktu 

mantas koferos un izbaudītu pāris miega stundas, lai jau četros no rīta būtu gatavi izbraukt uz 

Brēmeni un dotos atpakaļ uz Rīgu. 

Šīs dienas Vācijā mums, Ādažu vidusskolēniem, tiešām bija ļoti vērtīgas, jo iepazinām ne tikai citu 

valstu izglītības sistēmas, bet arī ieguvām ļoti daudz jaunu draugu no „Comenius” projekta 

dalībvalstīm. Ar šiem cilvēkiem turpinam kontaktēties vēl šobrīd. Domājam, ka savu Latvijas un 



Ādažu vidusskolas „vēstnieku” lomu esam pildījuši labi, esam godam pārstāvējuši mūsu valsti, un 

vāciešiem, nīderlandiešiem un rumāņiem par mums palicis tikai labākais iespaids. 

Ļoti ceram, ka arī pēc tam, kad mēs būsim absolvējuši skolu, Ādažu vidusskolēni un skolotāji 

turpinās iesaistīties ne tikai šajā projektā. Kas zina, varbūt nākamreiz varēsim uzņemt 

rietumeiropiešus jau pie mums Ādažos. 

 


